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Fra baksida

DAGENS
SMILEFJES

GLIS

NR 4
2017
2017
aldri et år uten...

HUDØY
Avisa som aldri sover bort sumarnatta og som synes dagen ikke er den samme uten toner. Kun 5 dager i juni. Årgang 19.

Astrid
og juna

june

mauritz

«Meet cute» på

Kjærlighetsstien?

D’herrer påtruffet på Kjærlighetsstien etter mørkets frembrudd i går
kveld hevdet at de kun traff hverandre helt tilfeldig (akkurat der?
Særlig!) fordi to av dem skulle kjøpe hemulert barnegodteri (under
disk) av vår allerede felles bekjente Harry Limpinnen. Redaksjonen
festet imidlertid ikke lit til dette, og utba seg en nærmere forklaring
på det inntrufne. Etter en kort, men intens etterforskning viste det
seg at Hildebart Silkeputer (til høyre i bildet) faktisk kun skulle på det
lille rommet, men ble godtjesjuk på vei dit. I midten av bildet opptrer
en tidligere kjenning av Redaksjonen, Frikveld Vannlating. Mannen er
kjent for unaturlig høyt forbruk av E-stoffer. Nøyaktig hva de tre herrer
faktisk bedrev på Kjærlighetsstien en sen sommerkveld, lot seg med
andre ord faktisk ikke avdekke. Helt.

Flaks at

junE

Fake news!

mathilde

Organisasjonen Young Mens Christians Associations
(YMCA) støtter ikke politikken til USA’s nye president
og har derfor valgt å emigrere nordover til Canada.
Donald Trumps svar på denne fornærmelsen er å bygge
en kjempehøy lydmur på grensen mot Canada. Jeg
liker ikke Taco og bygger en mur mot Mexico, og jeg
liker ikke sangen YMCA, Bryan Adams eller Justin
Bieber og bruker resten av pengene våre på en ultra
moderne lydmur med WIFI og Bluetooth som stenger
drittmusikken ute, sier Trump til Hudøynytt.. Det lukter
gjenvalg om fire år for Trump og hans kumpaner.

rakk Oliaden!
hi p p h
i p p hurr a , e l l i o t!

Elliot på Lia
blir 9 år i dag.

Gratulerer med dagen!
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Hudøy sport news

øyriks!
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En handfull

godteri

Godtebordet på Støa ble en skummel affære i år. De spente og forventningsfulle 5-klassingene fikk seg en uhyggelig overraskelse da
godtekoppene skulle fylles opp. Midt i seansen skjedde det nemlig
noe skrekkelig ekle greier på godtebordet.
Selma og Rania fikk seigmenn i halsen da en aldeles levende grisk
hånd dukket opp. Hånden må ha kommet seg inn brannsklien siden
denne står åpen. Hånden uten eier tok godt for seg av godteriet til
femteklassingene. Heldigvis tok Ragnhild, mamma’n til Helga, ansvar
og fanget armen med håven fra aktivitetskassa. Armen ble så lagt i
brødboksen og er nå avlevert til oss i redaksjonen.
Kan eieren av denne armen være så vennlig å hente denne i redaksjonen,
den bråker fælt og savner eieren sin.

UTVALGTE

VI RECOMMEND YHE ACTIVITY GROUP TO
TAKE THEMSELVES A BOWL!

GULLKORN
FRA OLIADEN

HINT: les med finsk-svensk aksent.

Oppgavene i årets Oliade handlet blant annet om å oversette norske
ordtak som var oversatt til tulle-engelsk, tilbake til norsk igjen. Her
velger Redaksjonen å sende en bekymringsmelding til Magnus & co;
resultatene kan tyde på at ord og uttrykk må få større plass i norskfaget… eller engelskfaget?
Vi har dessverre ikke plass i dagens nummer til å trykke de «engelske»
uttrykkene, vi velger bare å ta med Oliade-deltakernes oversettelse:

I dag ble en ny idrett født på Hudøy. Når voksne treningsvillige ikke har tilgang på hypermoderne treningsentre
med personlige villedere og upersonlige trenere tar de i
bruk det de finner for å få å store muskler. – Der finnene
bærer kjerringer kaster vi unger, sier Slagbjørn. Bokhyller
en ukjent pappa fra de tusen sjøers land.
Svar: Nød lærer naken kvinne å spinne.

• Et lite ugress kan ikke velte noen trillebår…
• Det er håp i fiskestangen!
• Du trenger tråd for å få en naken dame til å snurre.
Jeg må lære nakne damer å spinne.
• Vi trenger å lære nakne damer å sy.
• Du burde lære deg ting du får bruk for!
• Det er fortsatt håp selv om du henger i en tynn tråd. 		
Det er håp i tynne tråder. Det er håp i snora.
• Ikke gå for langt!

Beklager, til jentene på Norda. Vi tullet det til med bildeteksten i forrige utgave.
Og er tom for unnskyldninger og toner. Flere rekorder kommer i morgen.

Trening
med barn!!

Slagbjørn Bokhyller med et 2. klassingkast

Svar: Morgenstund har gull i munn.

Det gjelder å finne en slapp og sliten andreklassing, sier
Slagbjørn. Målet med øvelsen er få kastet ungen, eller som
jeg kaller det over volleyballnettet og opp i basketballkurven. Bruk og kast-mentaliteten er til å ta og føle på. Her
legger herr Bokhyller til at kasteredskapet ofte har den
rette slappheten på andre kastet.
Lenger oppe på sletta møter vi faktisk en finne. Harry
Limpinnen som er verdensrekordholder i kjærringløft.
I 1983 løftet han ei bakerkone fra Kankaanpãã til Kalajoki.
Han ble dessverre utestengt for doping året etter på grunn
av for stort inntakk av Kruttruuttis Bubbis Purukumi Tuggumi. Den aktive karrieren er nå over, men Limpinnen liker
å holde seg i form. Her på Hudøy finner de de ungene som
har spist mest godteri og boller for å ta noen megatunge
kneløft.
Vi i Hudøynytt synes det er flott med nye idretter og
foreslår å teste blant annet ut pappasparking.

Harry Limpinnen med levende vektstang
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Oliade

Oliade

5

(S)oliaden
Hele 30 lag fra Refstads 2.–4. trinn stilte blide og forventningsfulle
til start til årets «lille Oliade».

Hudøy
OLIADEN
» 2–4.

20

trinn«

17

Hudøy
OLIADEN
» 5–7.

trinn«

VINNERE
20

17

2. trinn – Østråt

GODTERILAGET
3. trinn – Lia

HUKU

4. trinn – Høgda

HØGDA UNICORNS
Det ivrige og spente Refstadelevene hadde sekken sprekkfulle av boller, kanelsnurrer, godteri og tjuvtriks for å sikre
alle bonuspoeng det var mulig raske til seg. Nervene var
utenpå Hudøyskjorten men det håpefulle ventet på start
utenfor Sag-huset.
For andre klasse var spenning ekstra stor da de ikke visste
hva som ventet på postene. Og Hudøynytts utegående reportere fikk hentesveis av det som ble prestert av debutantene fra Refstad, Oppgavene ble på eksemplarisk
hvis løst på rekordkort tid. Våte svamper ble presist plassert i skremte foreldres fjes, skumle dyr dratt
opp av guffebøtta og kunnskapen førstereisende hadde om film og musikk overgikk alle forventinger. I tillegg
var evnen til å smiske til seg poeng noe ingen foreldre
tidligere har opplevd når barna er hjemme.

Tredje og fjerdeklassebarna gjorde det også bedre enn
vi noen gang tidligere har opplevd. Hvordan det er mulig
å gjennomføre så utrolig megavanskelige oppgaver så raskt
og bra som vi ble vitne til i dag kan vi ikke forstå. Redaksjonen konkluderer med at det var bra det var barna som
gjorde oppgavene, for hvis de voksne skulle gjort dette h
adde gått skikkelig dårlig. Vi måtte ta en kikk i resultatene
fra tidligere år og kan rapportere årets resultater slår det
som er gjort i tidligere lang ned i gjørmegropa.
Dagen var lang for alle store og små og dere var sikkert
godslitne. Vi håper alle sov skikkelig kjempebra i natt for
det er fortjent.
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vi kommer tilbake

i 2018

KROKEN PÅ DØRA
– – for nytt bibliotek på Hudøy

Så ble Krok lurt denne gangen også. Gullkorn og nasjonalskatt viste seg
å være noe annet enn det Krok trodde.
Selv om Else minnet ham på at de en gang for lenge siden hadde
vandret hånd i hånd på Kjærlighetsstien, innrømmet piraten glatt
at han egentlig er mest slem. Og fryktelig grådig. Nok en gang
ble dette hans bane – kombinert med at han jo ikke kan lese!

tvertimot lesende og opplyste gullunger! Hvordan kunne de ellers komme opp med alle de flotte gullkornene, hvor kanskje det
fra 6. trinn gjorde størst inntrykk; «Det er bedre med en elg i
skogen, enn hjort i buksa…».

Alfabertene og Alfahannen fra Det hemmelige Bokskapet Les & Når Den Grønne Mannen til slutt dukket opp, måtte Krok og
Pes hjalp Else. Sammen med barna og alle gullkornene de hadde piratene hans kapitulere. Og det var de som ble kastet på sjøen –
samlet, klarte de å få bibliotekarene Usett, Skrem og Rangle til ikke ungene. Hudøy består – Krok forgår.
å forstå at Refstadbarna ikke bare er bråkete snørrunger, men
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Oliaden

Oliaden
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ALDRI HAR SÅ
MANGE OLIADET!
Refstads 5.-7. trinn stilte med hele 42 (!) lag i årets Oliade.
Og det var så utrolig jevnt. Ikke før siste lag var i mål var det
mulig å kåre en vinner.

Hudøy
OLIADEN
» 2–4.

20

trinn«

17

Hudøy
OLIADEN
» 5–7.

20

trinn«

17

VINNERE
1
2
3

Nørdene
Tomatene
Utedoene

5. TRINN
1 t 24 min
1 t 25 min
1 t 26 min

1
2
3

Mæj
Smørbukk
100%

6. TRINN
1 t 5 min
1 t 7 min
1 t 12 min

1
2
2
3

De anonyme
Ertene
NoShitDa
Sørlandschips

7. TRINN
54 min
1 t 3 min
1 t 3 min
1 t 4 min

Innsatsen var upåklagelig. Aldri har så mange flåter blitt
bygget på så kort tid. Aldri har så mye vann blitt kokt til ingen
nytte. Sjelden har vinduene på Bukta blitt telt så nøye, ei heller
dørene. Kortstokker ble telt – igjen og igjen. Gule tegneblyanter ble kalkulert (og nei, tusj er ikke tegneblyant). Samhandlingen på lagene – snakke sammen, planlegge hva
man gjør før man gjør det… vel – der har vi kanskje noe å
gå på for det laget som planlegger å vinne neste år.

Og sjelden har vi hørt så mange skrekkhistorier rundt
tømmerstokken; blodiglene til høyre, slanger til bytte,
smittsom fotsopp (så vi må nok vaske med litt mer Zalo), og
ikke minst «hvis dere kjenner det klør litt på beina nå som
dere har vært oppi, er det en ukjent sykdom som gjør at
tærne faller av innen 14 dager». Allikevel var det noen som
måtte oppi. Au.
Alle var vinnere her, men noen kom øverst på pallen.
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Popstjerner

fra Refstad

For en finale!
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Frydenlunds første opptreden på Hudøy fikk publikum og dommere til å gå av hengslene. Kunne konkurransen være avgjort allerede
etter første bidrag?

Østråt fullførte tidenes 2. klassebidrag, med en fengende versjon av Elektrisk. Breakerne skapte vill jubel som vi ellers bare opplever
på Marcus & Martinus-konserter.

Spenningen var til å ta og føle på da nervøse og spente syvendeklassinger på bakerste rad gikk
av med seier i årets sangkonkurranse. I sterk konkurranse med de minste på første rad, og alle andre hus
som har øvd iherdig de siste dagene var det Stranna/Vikas innlevelse som sørget for topplassering.

Støas selvlagde bidrag førte dem opp på pallen i årets konkurranse, og fikk en gang for alle vist at de skal holde aktivitetssjefen langt
unna tekstskriving.

Med hvite «russedresser», sminke og store smil, smeltet
7. klasse publikummet med sin siste reise og hyllest til vår
alles Astrid. De staute Sekretagentene i juryen ble brustne i
stemmen, og sikre kilder sier at de priset seg lykkelige over
at de hadde solbriller for ikke å vise tårer i øyekroken. Selv
om de selv sier at det skyldes en allergisk reaksjon etter
alle godteriposene - eller simpelthen et uvant stikk av sol.
Men det var ingen tvil: Det MÅTTE bli gjengen som er på sitt
siste eventyr. En nyyyyydelig avslutning på en superduper
kveld. Vel blåst – og takk for alt!

5. klassingene fra Støa kapret en meget hederlig tredjeplass med tomme bokser Sjokade og frieri om fest, mens 2.
klassingene sang av full hals og sjarmerte alle.
Såpass at det var umulig for juryen å skille Frydenlund og
Østråt denne gang. En delt andreplass har aldri noensinne
skjedd før. Men så har vi egne regler på Hudøy så lenge alle
synger og er glade!

